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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Продовольча безпека є важливою компонентою 

соціально-економічної політики держави з позицій локального та глобального 

вимірів, адже, поряд із незаперечною місією забезпечення національного 

суверенітету, вона визначає її статус на міжнародній агропродовольчій арені. 

Такий важливий і водночас різновекторний контекст формування продовольчої 

безпеки України передбачає, по-перше, планомірні кроки у напрямі вироблення 

та прийняття управлінських рішень у площині активного пошуку можливостей 

нарощування потенціалу продовольчої безпеки для суспільного зростання; по-

друге, стимулює потребу системного моніторингу рівня самозабезпеченості 

продовольством та постійної ідентифікації споживчих потреб населення у 

доступних, якісних, екологічних харчових продуктах; по-третє, зумовлює 

необхідність розробки індикаторів оцінки рівня  продовольчого забезпечення у 

контексті формування їх окремих груп відповідно до імперативів стратегічного 

розвитку сфери продовольчої безпеки. Відтак, обґрунтування та удосконалення 

теоретико-методичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо 

формування системи продовольчої безпеки України набувають принципово 

нової актуальності за сучасних умов інтернаціоналізації світового ринку та 

посилення відкритості національної економіки. 

Дослідженню фундаментальних основ формування продовольчої безпеки 

країни присвячено праці відомих вітчизняних учених-економістів, серед яких 

В. Андрійчук, М. Бабич, Л. Германенко, К. Голікова, О. Гойчук, Ю. Губені, 

В. Дудар, В. Замлинський, О. Котикова, М. Кропивко, Т. Курман, І. Манзій, 

А. Мостова, В. Немченко, Б. Пасхавер, М. Сичевський, В. Третяк, Р. Тринько, 

І. Федулова, О. Ходаківська та ін. Механізми й особливості управління 

продовольчою безпекою у контексті державної аграрної політики розкрито у 

роботах Я. Гадзало, М. Гладія, Є. Данкевича, В. Жука, М. Зось-Кіора, 

Ю. Лупенка, П. Саблука, П. Скрипчука, Н. Тіхонової, В. Ткачука та ін. Серед 

вітчизняних економістів-аграрників особливо змістовні пропозиції щодо 

формування системи продовольчої безпеки України у руслі реалізації Цілей 

сталого розвитку знайшли відображення у роботах О. Бородіної, С. Григорьєва, 

В. Данкевича, Т. Зінчук, О. Скидана, О. Яценко та ін. Пильну увагу на 

обґрунтуванні індикаторів оцінки продовольчого забезпечення зосередили 

О. Горняк, В. Залізнюк, Г. Калетнік, О. Кондра, Ю. Лузан, М. Одінцов, 

С. Ревенко, А. Рудич, С. Урба, Ю. Юрченко та ін. Поглибленого дослідження 

водночас потребують питання, пов’язані із механізмами формування 

ефективної системи продовольчої безпеки України, комплексним оцінюванням 

її сучасного стану, виявленням трендів продовольчого самозабезпечення й 

ідентифікації ризиків щодо можливих втрат продовольчої незалежності у 

ракурсі різних сценаріїв забезпечення продовольчої безпеки. Це зумовило вибір 

теми дисертації, її теоретичну і практичну значимість.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт 

Поліського національного університету за темами: «Розробити та обґрунтувати 
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стратегічні напрями і пріоритети формування конкурентоспроможного 

аграрного  сектору економіки Північно-Західного регіону України» (номер 

державної реєстрації 0110U002406, 2010–2014 рр.), «Інноваційно-інвестиційні 

імперативи в сучасному агробізнесі» (номер державної реєстрації 0115U006604, 

2015–2020 рр.), «Методологія моделювання розвитку інтеграційних процесів в 

аграрному секторі України в умовах соціально-економічних трансформацій» 

(номер державної реєстрації 0119U103929, 2019–2022 рр.), у межах яких 

автором досліджено тенденції формування, встановлено тренди 

самозабезпечення продовольством, обґрунтовано стратегічні імперативи 

формування системи продовольчої безпеки України. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

обґрунтування та поглиблення теоретико-методичних засад й розробка 

практичних рекомендацій щодо формування системи продовольчої безпеки 

України. Для досягнення мети визначено такі завдання: 

 розкрити сутність продовольчої безпеки, окреслити її місце в системі 

економічної безпеки держави і, на основі цього, поглибити трактування 

поняття «система продовольчої безпеки»; 

 розробити методичний підхід до комплексного оцінювання рівня 

продовольчої безпеки країни; 

 узагальнити сучасні тенденції формування системи продовольчої безпеки 

України; 

 проаналізувати сучасний рівень та спроможність регіонів України до 

самозабезпечення продовольством за розробленим методичним підходом; 

 розрахувати ризик втрати продовольчої безпеки України із 

використанням розробленого методичного інструментарію; 

 систематизувати тренди здатності України до самозабезпечення 

продовольством; 

 здійснити прогнозування рівня продовольчої безпеки та оцінити 

ймовірність реалізації несприятливих сценаріїв продовольчого 

самозабезпечення країни; 

 обґрунтувати механізми формування й функціонування системи 

продовольчої безпеки України. 

Об’єктом дослідження є процес формування системи продовольчої 

безпеки України.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 

практичних положень щодо формування системи продовольчої безпеки 

України.  

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основами 

дисертаційного дослідження є системний підхід до вивчення фундаментальних 

положень економічної науки стосовно формування системи продовольчої 

безпеки України. У процесі вивчення проблематики продовольчої безпеки 

використано низку загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, 

основними з яких є наступні: наукової абстракції – для теоретичного 

узагальнення сутності продовольчої безпеки, формулювання висновків, 

критичного аналізу результатів досліджень інших дослідників; монографічний 
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– для аналізу й оцінки рівнів продовольчого забезпечення окремих регіонів 

України; економіко-статистичний, індексний методи (для оцінювання 

показників та індикаторів продовольчої безпеки); методи нормування, 
інтегрального оцінювання, нечіткої логіки з використанням функціоналу 

MatLab Fuzzy Logic Toolbox (для інтегрального оцінювання рівня продовольчої 

безпеки України); регресійного аналізу (для формування математичних моделей 

та сценарного прогнозування основних індикаторів продовольчої безпеки 

України, моделювання процесу формування системи продовольчої безпеки); 

кластерного аналізу (для дослідження багатофакторного групування 

адміністративних областей України за рівнем продовольчого самозабезпечення, 

а також для моделювання процесу формування продовольчої безпеки); 

кореляційного аналізу (для ідентифікації факторів впливу на продовольчу 

безпеку країни); імітаційного моделювання  (для побудови імітаційної моделі 

формування системи продовольчої безпеки України); ранжирування – для 

визначення регіонів, які залежать від виробництва продовольства в інших 

регіонах. У роботі також використано графічні і табличні прийоми. 

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативно-

правові акти, державні стратегії, цільові програми, плани, проєкти з питань 

формування продовольчої безпеки, офіційні матеріали та статистично-

аналітична інформація Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН 

(ФАО), Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної 

служби статистики України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з 

проблематики дослідження, результати особистих досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації здійснено 

теоретичне узагальнення й наведено нове вирішення науково-практичного 

завдання щодо формування системи продовольчої безпеки України. Основні 

положення та результати дослідження, які виносяться на захист і 

характеризують наукову новизну та особистий внесок автора, полягають у 

наступному:  

вперше: 
 розроблено теоретико-методичні положення щодо механізму формування 

системи продовольчої безпеки, що базується на кластерній моделі 
імплементації відповідних заходів, рішень і дій щодо забезпечення 
ресурсами, інструментами, технологіями планування, організації, 
мотивації та контролю взаємодії інститутів влади і суспільства у процесі 
розвитку сфери продовольства;  

удосконалено:  

 трактування поняття «система продовольчої безпеки», яке, на відміну від 
існуючих, розглядається як сукупність організаційно-економічних, 
соціальних, правових, інформаційних, науково-інноваційних, екологічно 
орієнтованих та інших заходів, спрямованих на захищеність життєво 
важливих інтересів людини, громади, регіону і держави за рахунок 
уможливлення фізичної, економічної та соціальної доступності, 
безпечності та якості харчових продуктів, стабільності продовольчого 
забезпечення населення і продовольчого суверенітету країни; 
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 методичне обґрунтування послідовності комплексного оцінювання рівня 
продовольчої безпеки країни, яке запропоновано здійснити у п’ять етапів, 
а саме: 1) кількісне вимірювання показників продовольчої безпеки; 
2) виявлення трендів формування продовольчої безпеки; 3) моніторинг й 
оцінка спроможності регіонів до продовольчого самозабезпечення; 
4) ідентифікація чинників впливу на продовольчу безпеку; 5) оцінювання 
ризиків та загроз формування продовольчої безпеки;  

 методичний інструментарій розрахунку ризику втрати продовольчої 
безпеки на основі оцінки коефіцієнтів семіваріації, який ґрунтується на 
реалізації таких методичних кроків: 1) систематизація індикаторів 
продовольчої безпеки з позиції ризик-менеджменту; 2) ідентифікація усіх 
потенційних загроз, які здатні спричинити несприятливі зміни 
індикаторів; 3) оцінка ймовірності негативних змін індикаторів через 
кожну із виявлених загроз, що дає можливість ідентифікувати ймовірні 
причини втрати продовольчої безпеки країни; 

дістали подальшого розвитку: 
 методичний підхід до аналізу самозабезпечення регіонів України 

продовольством, що ґрунтується на розрахунку інтегрального коефіцієнта 
самозабезпечення, складовими якого є коефіцієнти самозабезпечення 
окремо м’ясом та молоком, усіма основними видами продовольства, а 
також інтегральний коефіцієнт динаміки самозабезпечення 
продовольством, що дозволяє ідентифікувати джерела недостатнього 
рівня продовольчої безпеки на регіональному рівні; 

 наукова аргументація необхідності та методичні пропозиції щодо 
прогнозування індикаторів продовольчої безпеки країни та оцінювання 
ймовірності реалізації несприятливих сценаріїв продовольчого 
самозабезпечення, які базуються на поетапному використанні методів 
кластерного аналізу, регресійного аналізу та імітаційного моделювання, 
що дозволяє своєчасно виявляти негативні тренди продовольчої безпеки;  

 систематизація трендів спроможності України до самозабезпечення 
продовольством, ключові з яких такі: негативна тенденція до зростання 
розриву між фактичним споживанням та фізіологічною потребою 
населення у білках і вуглеводах; зменшення енергетичної цінності 
раціону; позитивна динаміка зростання рівня самозабезпечення м’ясом 
(однак його рівень не забезпечує повноцінну незалежність та 
задоволенням фізіологічних потреб населення); збереження достатнього 
рівня самозабезпечення молоком без створення резервів на випадок форс-
мажорних обставин та бази для нарощення експорту; зростання обсягів 
виробництва плодів, ягід та винограду не забезпечить внутрішні потреби; 

 обґрунтування ключових позицій щодо існуючої системи продовольчої 
безпеки в Україні: наявність потужного агропродовольчого потенціалу та 
можливостей максимально забезпечити споживчий попит власними 
харчовими продуктами; відсутність належної правової та інституційної 
платформи для узгодженості в системі «виробництво – споживання» 
продовольства; нівелювання чітких імперативів національної політики 
щодо формування політики довгострокової продовольчої незалежності.  



 5 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

рекомендацій щодо удосконалення процесу формування системи продовольчої 

безпеки України, імплементація яких сприятиме активізації національної 

політики у сфері забезпечення продовольчої незалежності.  

Результати дисертаційного дослідження щодо формування ключових 

параметрів продовольчої безпеки та встановлення напрямів зміни джерел її 

забезпечення, що є важливою умовою формування національної політики 

продовольчої безпеки, прийнято до впровадження Департаментом 

агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної 

державної адміністрації при розробці Стратегії розвитку Житомирської області 

до 2027 року (довідка № 09/1974/0/2-20/50 від 17.09.2020 р.).  

Рекомендації щодо формування правової та інституційної платформи для 

забезпечення балансування в системі «виробництво – споживання» продукції 

продовольства, що сприятиме ефективній реалізації функцій управління й 

регулювання державними інституціями у сфері забезпечення продовольчої 

безпеки держави, розглянуто і прийнято до впровадження Житомирською 

обласною радою при розробці Плану заходів на 2021–2023 рр. в рамках 

реалізації Стратегії розвитку Житомирської області до 2027 року (довідка 

№ 5-22/1559 від 26.11.2020 р.).  

Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація 

України» засвідчено практичну значимість аналітичної оцінки й прогнозування 

тенденцій зміни показників продовольчої безпеки (ресурсного потенціалу, 

виготовлення і розподілу продовольства та споживання продовольства), що 

можуть використовуватися при формуванні стратегії формування продовольчої 

безпеки України у частині експлікації рівня самозабезпечення та залежності 

агропродовольчого сегмента від зовнішніх ринків (Акт впровадження № 130-

7-19/3675 від 17.09.2020 р.).  

Основні положення дисертації використовуються у навчальному процесі 

Поліського національного університету при викладанні навчальних дисциплін 

«Економічна безпека», «Аграрна політика», «Економіка органічного 

виробництва», «Міжнародна безпека», «Зовнішньоекономічна політика 

України» (довідка № 1296/01-17 від 26.08.2020 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим 

дослідженням. Результати, які викладено в дисертації та виносяться на захист, 

отримані автором особисто. Вони полягають в обґрунтуванні механізмів 

формування системи продовольчої безпеки України, які базуються на 

кластерній моделі імплементації відповідних заходів, рішень і дій щодо 

забезпечення ресурсами, інструментами, технологіями планування, організації, 

мотивації та контролю ефективної взаємодії інститутів влади і суспільства у 

процесі розвитку продовольчої сфери. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати і висновки 

наукових досліджень апробовано на наступних Міжнародних науково-

практичних конференціях: «Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський 

досвід для України» (Житомир, 17–18 лист. 2015 р.); «Менеджмент в аграрному 

секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку» (Житомир, 
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29 лист. 2019 р.), «Органічне виробництво і продовольча безпека» (Житомир, 

21–22 трав. 2020 р.), «Механізми управління розвитком територій» (Житомир, 

20–21 жовт. 2020 р.); «Challenges in Science of Nowadays» (Вашингтон, США, 

26–28 лист. 2020 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція: «Сучасні 

екологічні проблеми урбанізованих територій» (Житомир, 4 груд. 2020 р.); 
Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, 

докторантів, аспірантів та молодих вчених ЖНАЕУ «Наукові читання – 2020» 

(Житомир, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 13  наукових 

працях загальним обсягом 4,86 д. а. (автору належить 3,83 д. а.), у т. ч. 6 – у 

наукових фахових виданнях України, 5 з яких включено до міжнародних 

наукометричних баз, 1 – у міжнародному науковому періодичному виданні 

(Латвія), 6 – у інших наукових виданнях.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (192 найменування), 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 216 сторінок, з яких основного 

тексту – 154 сторінки. Робота містить 38 таблиць та 20 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи формування системи 

продовольчої безпеки» – розкрито сутність продовольчої безпеки, окреслено її 

місце в системі економічної безпеки держави і, на основі цього, поглиблено 

трактування поняття «система продовольчої безпеки»; охарактеризовано 

систему забезпечення продовольчої безпеки; розроблено методичний підхід до 

комплексного оцінювання рівня продовольчої безпеки країни. 

Теоретично обґрунтовано, що продовольчу безпеку держави необхідно 

розглядати, насамперед, у ракурсі формування її економічної безпеки. Це 

пов’язано із тим, що формування стратегії загальнодержавного розвитку 

передбачає урахування низки показників економічної безпеки, ключовими 

серед яких є рівень самозабезпечення продовольством та продовольчий 

суверенітет. Під системою продовольчої безпеки запропоновано розуміти 

сукупність організаційно-економічних, соціальних, правових, інформаційних, 

науково-інноваційних, екологічно орієнтованих та інших заходів, спрямованих 

на захищеність життєво важливих інтересів людини, громади, регіону і держави 

за рахунок уможливлення фізичної, економічної та соціальної доступностей, 

безпечності та якості харчових продуктів, стабільності продовольчого 

забезпечення населення і продовольчого суверенітету. Охарактеризовано 

механізми формування та окреслено ієрархічні рівні системи забезпечення 

продовольчої безпеки країни, а саме – локальний, регіональний, 

загальнодержавний, глобальний. 

Систематизація наукових підходів до інтерпретації принципів 

формування продовольчої безпеки дала змогу розширити їх перелік за рахунок 

включення таких: а) соціальне партнерство та громадянська солідарність у 

питаннях управління розвитком сільського господарства та харчових систем, 
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захисту довкілля та сталого використання природних ресурсів; 

б) транспарентність політики продовольчої безпеки. 
Результатом опрацювання теоретико-методичних основ наукового 

дослідження стало обґрунтування наступних ключових цілей: визначення того, 
наскільки повно внутрішні потреби у продовольстві забезпечуються 
вітчизняним виробництвом; виявлення міжрегіональних взаємозв’язків між 
рівнем продовольчої безпеки та обсягами виробництва аграрної продукції; 
ідентифікація загроз продовольчій безпеці; аналіз імпортозалежності України 
та визначення факторів світових ринків, які впливають на рівень національної 
продовольчої безпеки; аналіз доступності продовольства для населення; оцінка 
ресурсного потенціалу сільськогосподарського виробництва та кількісне 
вимірювання ступеня його реалізації вітчизняними товаровиробниками. 

У дослідженні розроблено методичний підхід до комплексного 
оцінювання рівня продовольчої безпеки країни, який передбачає п’ять етапів: 
1) кількісне вимірювання показників продовольчої безпеки (обчислення 
показників та індикаторів продовольчої безпеки за 2014–2018 рр.; оцінка 
існуючих ризиків; переведення показників, індексів, коефіцієнтів ризику в 
стандартизовані частинні коефіцієнти; агрегування частинних коефіцієнтів); 
2) виявлення трендів забезпечення продовольчої безпеки (перевірка динамічних 
рядів показників та індикаторів продовольчої безпеки на наявність трендів; 
визначення регіонів, які залежать від виробництва продовольства у інших 
регіонах); 3) моніторинг й оцінка спроможності регіонів до продовольчого 
самозабезпечення (розподіл регіонів за ступенем залежності від виробництва в 
інших регіонах); 4) ідентифікація чинників впливу на продовольчу безпеку 
(ідентифікація потенційних чинників; оцінка тісноти взаємозв’язку між 
інтегральним коефіцієнтом безпеки та її можливими чинниками); 
5) оцінювання ризиків та загроз формування продовольчої безпеки (оцінка 
ризиків; багатофакторне групування регіонів за джерелами ризиків 
продовольчої безпеки).  

Систематизація результатів аналізу за запропонованою методикою дасть 
можливість сформувати цілісне уявлення про стан продовольчої безпеки країни 
у поточний момент часу, визначити можливі тренди за сталості зовнішніх умов, 
виявити потенційні загрози та перспективи зміцнення продовольчої безпеки, а 
також визначити потенціал її формування за максимального використання 
наявних ресурсів та посилення конкурентних позицій вітчизняних 
товаровиробників на європейських та світових агропродовольчих ринках.  

У другому розділі «Сучасний стан продовольчої безпеки України» – 
здійснено моніторинг й аналітичну оцінку рівня продовольчої безпеки України; 
проведено кластерний аналіз самозабезпечення продовольством у розрізі 
регіонів; розраховано ризики втрати продовольчої безпеки України із 
залученням розробленого методичного інструментарію. 

Моніторинг й аналітичну оцінку рівня продовольчої безпеки України 

здійснено на загальнодержавному рівні та на рівні адміністративних областей у 

розрізі чотирьох груп показників – ресурсного потенціалу, виробництва й 

розподілу продовольства, споживання харчових продуктів. До індикаторів 

віднесено ступінь реалізації ресурсного потенціалу, а в основу виготовлення 



 8 

продовольчої продукції покладено сільськогосподарську продукцію. Упродовж 

2014–2018 рр. за більшістю стратегічно важливих для забезпечення 

продовольчої безпеки України видів сільськогосподарської продукції обсяги 

виробництва мали тенденцію до зменшення на тлі нарощування обсягів 

виробництва харчових продуктів. Зокрема, зростання відмічено за зерновими і 

зернобобовими (9,7 %), насінням соняшнику (39,8 %), а також олією 

соняшниковою нерафінованою (9,9 раза), ковбасними та подібними продуктами 

з м’яса (6,6 раза), борошном (8,1 раза), хлібом та виробами хлібобулочними 

(3,1 раза), молоком і вершками коагульованими, йогуртом, кефіром, сметаною 

(1,4 раза), молоком та вершками незгущеними й без додавання цукру (60,2 %).  

Виявлені рівні відхилення у бік збільшення потенційно можливої вартості 

валової продукції від фактичної упродовж досліджуваного періоду у розрізі 

земельних, трудових та капітальних ресурсів становлять, відповідно, 4,9, 6,3 та 

3,7 раза. Розраховано, що, за умови упровадження досвіду максимально 

продуктивних регіонів України, матиме місце збільшення обсягів та вартості 

валової продукції сільського господарства на 70–80 % за рахунок підвищення 

ефективності використання земельних ресурсів та у 2–4 рази – за рахунок 

зростання ефективності використання трудових і капітальних ресурсів.  

За результатами кластерного аналізу виявлено, що для регіонів України 

характерна неоднорідність за показниками стану та динаміки самозабезпечення 

продовольством (табл. 1).  
Таблиця 1 

Результати кластеризації адміністративних областей України 

за показниками стану та динаміки самозабезпечення продовольством 

Класифікаційна ознака 
Номер кластера* Середнє 

значення 1 2 3 4 5 6 

Коефіцієнт самозабезпечення 
яйцями 

1,19 1,24 2,09 1,38 2,72 0,14 1,46 

Коефіцієнт самозабезпечення 
хлібом та хлібопродуктами 

0,21 0,24 0,58 0,21 0,32 0,04 0,27 

Коефіцієнт самозабезпечення 
рослинною олією 

2,76 30,60 4,78 5,11 0,01 3,03 7,71 

Середньорічний темп приросту 
коефіцієнта самозабезпечення 
м’ясом 

-1,41 -1,82 -1,18 -3,56 0,90 
-

44,90 
-8,66 

Середньорічний темп приросту 
коефіцієнта самозабезпечення 
молоком 

-4,44 -2,19 -4,08 -3,31 -1,13 
-

28,79 
-7,32 

Середньорічний темп приросту 
коефіцієнта самозабезпечення 
яйцями 

3,38 -6,70 1,43 -21,59 -4,41 -56,53 -14,07 

Середньорічний темп приросту 
коефіцієнта самозабезпечення  
рослинною олією 

4,62 -8,97 100,0 -4,65 -75,61 -6,00 1,57 

*Примітка: 1 кластер – Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Львівська, Полтавська, 

Рівненська, Тернопільська, Чернігівська обл.; 2 кластер – Вінницька, Запорізька, Кіровоградська, 

Миколаївська, Одеська обл.; 3 кластер – Київська обл.; 4 кластер – Донецька, Івано-Франківська, 

Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька обл.; 5 кластер – Житомирська, 

Хмельницька обл.; 6 кластер – Луганська обл.  



 9 

Для узагальнення результатів аналізу самозабезпечення регіонів України 

продовольством проведено ранжирування областей за інтегральним 

коефіцієнтом самозабезпечення. Виділено три типи таких коефіцієнтів: 

коефіцієнти самозабезпечення окремо м’ясом та молоком, усіма основними 

видами продовольства, а також інтегральний коефіцієнт динаміки 

самозабезпечення продовольчими продуктами (рис. 1): 
 
















maxmax2

1

milk

f

milki

meat

f

meatim

i
k

k

k

k
K ,   




n

j
ij

f

ijg

i
k

k

n
K

1
max

1
,  




n

j
d

ij

df

ijd

i
k

k

n
K

1
max

1
, (1) 

 

де 
m

iK , 
g

ijK  – інтегральні коефіцієнти самозабезпечення і-тої адміністративної області, 

відповідно, м’ясом і молоком, всіма харчовими продуктами; 
d

ijK  – інтегральний коефіцієнт 

динаміки самозабезпечення і-тої адміністративної області продовольством; f

milk

f

meati kk ,  – 

фактичні значення коефіцієнтів самозабезпечення і-го регіону, відповідно м’ясом та молоком; 
maxmax

, milkmeati kk  – максимальне серед всіх досліджуваних областей значення коефіцієнтів 

самозабезпечення і-го регіону, відповідно, м’ясом та молоком;
f

ijk  – фактичне значення 

коефіцієнтів самозабезпечення і-го регіону j-тим харчовим продуктом; maxmax
, milkmeati kk  – 

відповідно, фактичне та максимальне серед всіх досліджуваних областей значення темпів 

середньорічного приросту коефіцієнта самозабезпечення і-го регіону j-тим продуктом; п – 

кількість харчових продуктів. 

 

Рис. 1. Розподіл адміністративних областей України за рівнем 

інтегрального коефіцієнта самозабезпечення продовольством, 2018 р. 
Примітка: до 0,33 – низький рівень самозабезпечення продовольством; 0,34–0,66 – середній 

рівень; 0,67–1,0 – високий рівень. 

коефіцієнт  

<0,3 

0,3–0,6 

>0,6 
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Зроблено висновок про те, що регіони України характеризуються 

високим рівнем варіації показників стану та динаміки самозабезпечення 

продовольством. Виявлено, що адміністративні області, у яких зафіксовано 

найбільші обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, з одного боку, 

спроможні самостійно забезпечити населення продовольством, однак, з іншого 

– у них низька продуктивність земельних ресурсів. Це свідчить про значний 

потенціал нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в 

областях з найбільшими площами сільськогосподарських угідь за рахунок 

збільшення рівнів урожайності.  

Ідентифікацію ризиків втрати продовольчої безпеки України здійснено у 

розрізі сфер формування та реалізації ресурсного потенціалу, сфер 

виробництва, розподілу та споживання продовольства (табл. 2).  

Таблиця 2 

Коефіцієнти частинних та інтегрального коефіцієнтів ризиків  

втрати продовольчої безпеки України 

Індикатор ризику втрати  

продовольчої незалежності 

Ваговий 

коефіцієнт 

Коефіцієнт 

семіваріації 

Зважений 

коефіцієнт 

ризику 

Посівна площа зернових і зернобобових 1,2 2,75 3,30 

Посівна площа соняшнику 1,2 16,23 19,48 

Посівна площа овочів 1,0 3,60 3,60 

Площа насаджень плодів та ягід 1,0 8,52 8,52 

Урожайність зернових і зернобобових 1,0 12,96 12,96 

Урожайність соняшнику 1,0 11,54 11,54 

Урожайність овочів 1,0 17,37 17,37 

Урожайність плодів та ягід 1,0 46,18 46,18 

Поголів’я ВРХ 1,2 5,42 6,51 

Поголів’я свиней 1,5 4,20 6,29 

Поголів’я корів 1,5 8,40 12,60 

Середньорічний удій молока від 1 корови 1,0 6,15 6,15 

Середньодобовий приріст ВРХ на вирощуванні, 

відгодівлі та нагулі 
1,0 4,79 4,79 

Середньодобовий приріст свиней на 

вирощуванні та відгодівлі  
1,0 5,89 5,89 

Відношення індексу середньорічної заробітної 

плати до індексу споживчих цін 
1,0 45,26 45,26 

Інтегральний коефіцієнт ризику у цілому в розрізі продукції рослинництва 15,37 

Інтегральний коефіцієнт ризику у цілому в розрізі продукції тваринництва 7,04 

Інтегральний коефіцієнт ризику у цілому по сільському господарству 14,03 
 

Результатом аналітичної частини дослідження стало обґрунтування таких 

ключових позицій щодо формування системи продовольчої безпеки України: 

1) наявний потужний агропродовольчий потенціал та можливості максимально 

забезпечити споживчий попит власними харчовими продуктами; 2) не 

сформовано належної організаційно-економічної та інституційної платформи для 

узгодженості в системі «виробництво – споживання» продовольства; 3) не 

окреслено імперативів національної політики щодо формування довгострокової 

продовольчої незалежності.  
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У третьому розділі «Стратегічні імперативи формування системи 

продовольчої безпеки України» – здійснено прогнозування рівня 

продовольчої безпеки України; побудовано імітаційну модель продовольчого 

самозабезпечення; обґрунтовано напрями державної політики в системі 

продовольчої безпеки та окреслено механізми її імплементації. 

Доведено, що найсприятливіші тенденції щодо підвищення рівня 

продовольчого самозабезпечення пов’язані із прогнозованими змінами 

показників ресурсного забезпечення виробництва сільгосппродукції, а саме – зі 

збільшенням площі сільськогосподарських угідь та ріллі, що вбачається 

невиправданим з позицій забезпечення сталого розвитку України. У сфері 

виробництва продовольства слід зазначити, що за збереження існуючих 

тенденцій розвитку галузі тваринництва інтегральний коефіцієнт 

самозабезпечення харчових продуктів знижуватиметься.  

Результати прогнозування, яке виконано у програмному середовищі 

IBM SPSS на базі часових рядів досліджуваних індикаторів продовольчої 

безпеки упродовж 2008–2018 рр., дозволити виявити такі тренди: стрімке 

скорочення поголів’я ВРХ на 10–13 % упродовж наступних 3 років; зростання 

співвідношення обсягів виробництва зерна до обсягів споживання – на 14 %; 

підвищення рівня самозабезпечення плодами та ягодами – на 4–6 % за високого 

ризику зниження їх урожайності; зростання рівня самозабезпечення овочами та 

баштанними – у межах 3–4 %. Передбачається наступне: стрімке зниження 

споживання білків, жирів, вуглеводів та енергетичної цінності раціону 

харчування громадян відносно фізіологічної потреби; зростання ризику 

негативних відхилень відношення індексу заробітної плати до індексу 

споживчих цін; високий ризик наступального зниження рівня економічної 

доступності продовольства (табл. 3). 
Таблиця 3 

Прогнозування індикаторів продовольчої безпеки України 

Сценарій  
Прогнозне значення  Відхилення 

2022 р. від 

2019 р., % 
2019* 2020 2021 2022 

Рівень самозабезпечення овочами 

Мінімальне значення 1,29 1,30 1,32 1,33 3,0 

Найбільш ймовірне значення 1,47 1,49 1,51 1,53 3,7 

Максимальне значення  1,68 1,71 1,73 1,75 4,4 

Рівень самозабезпечення м’ясом 

Мінімальне значення 0,68 0,68 0,69 0,70 4,0 

Найбільш ймовірне значення 0,73 0,74 0,75 0,76 4,4 

Максимальне значення  0,79 0,80 0,81 0,82 4,8 

Відношення обсягів виготовлення та споживання плодів, ягід та винограду 

Мінімальне значення 1,08 1,09 1,11 1,13 4,8 

Найбільш ймовірне значення 1,17 1,19 1,22 1,24 6,0 

Максимальне значення  1,27 1,30 1,33 1,36 7,2 

Відношення обсягів виготовлення та споживання молока 

Мінімальне значення 1,28 1,28 1,28 1,29 0,9 

Найбільш ймовірне значення 1,40 1,40 1,41 1,41 1,2 

Максимальне значення  1,53 1,53 1,54 1,55 1,5 

Примітка: *розрахункове значення. 
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Доведено, що для ефективного управління продовольчою безпекою, 

подальшого прогнозування її рівня та оцінювання ймовірності реалізації 

несприятливих сценаріїв спроможності до самозабезпечення продовольством, 

необхідним є поетапне використання інструментарію кластерного аналізу, 

регресійного аналізу та імітаційного моделювання. Моделювання інтегрального 

коефіцієнта самозабезпечення продовольством здійснено у розрізі факторних 

показників ресурсного забезпечення та виробництва продовольства із 

формуванням двох багатофакторних кореляційних рівнянь (табл. 4). 

Таблиця 4 

Результати моделювання інтегрального коефіцієнта  

продовольчого самозабезпечення України 

Факторна ознака 

Інтегральний коефіцієнт самозабезпечення  

України продовольством 

середнє 
згенероване 

значення 

прогнозоване 
значення 

середнє 
відхилення 

прогнозованого 
значення від 

згенерованого, % 

Ресурсне забезпечення* 

321 0802,0032,00054,0099,0 xxxy   

Частка сільського населення  0,316 0,276 -12,86 

Частка площі ріллі у площі регіону 0,316 0,361 14,27 
Площа ріллі, що припадає на 1 жителя 0,316 0,320 1,03 

Ураховано всі прогнози/очікувані значення  0,316 0,325 2,70 
Виробництво** 

321 0425,00522,00313,01457,0 xxxy   

Коефіцієнт співвідношення виробництва та 
споживання м’яса 

0,317 0,312 -1,49 

Коефіцієнт співвідношення виробництва та 
споживання молока 

0,317 0,307 -3,10 

Коефіцієнт співвідношення виробництва та 
споживання ягід 

0,317 0,319 0,45 

Враховано всі прогнози/очікувані значення  0,317 0,304 -4,03 

Примітка: * y  – інтегральний коефіцієнт співвідношення самозабезпечення регіонів 

основними групами харчових продуктів; 1x  – частка сільського населення у загальній 

чисельності населення регіону; 2x  – частка площі ріллі у загальній площі регіону; 3x  – площа 

ріллі на 1 жителя; ** y  – інтегральний коефіцієнт співвідношення самозабезпечення регіонів 

основними групами харчових продуктів; 1x  – коефіцієнт співвідношення виробництва та 

споживання м’яса; 2x  – коефіцієнт співвідношення виробництва та споживання молока; 3x  – 

коефіцієнт співвідношення виробництва та споживання ягід. 
 

Механізм формування системи продовольчої безпеки базується на 

упровадженні відповідних заходів, рішень і дій щодо забезпечення ресурсами, 

інструментами, технологіями планування, організації, мотивації та контролю 

ефективної взаємодії інститутів влади і суспільства у процесі розвитку 

продовольчої сфери. Його елементи конфігурують три ключові блоки для 

формування єдиної національної бази даних про продовольчу безпеку, а саме – 

таргетинговий, методологічний, інструментальний. Модель імплементації 

передбачає узгоджену роботу п’яти взаємопов’язаних кластерів (рис. 2).  
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Рис. 2. Кластерна модель імплементації механізму формування  

системи продовольчої безпеки України 
* Примітка: ЄНБДПБ (єдина національна база даних про продовольчу безпеку) – це 

структурована сукупність даних, призначена для систематичної акумуляції, зберігання та 
обробки інформації про значення індикаторів продовольчої безпеки країни. 

 

Стратегія продовольчої безпеки України повинна враховувати таке: 
фактичний рівень продовольчої безпеки; сучасний стан сільського господарства 
як лейтмотиву розвитку економічної сфери та харчової промисловості; 
іманентні особливості державної політики; існуючі та потенційні екзогенні й 
ендогенні загрози забезпечення продовольчої безпеки. 

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

Елементи  

Таргетинговий блок 

 мета, оперативні цілі, завдання 

Методологічний  блок 

 принципи, правила, норми 

Інструментальний блок 

 ресурси, функції, засоби 

Організаційно-технічне, нормативне, фінансове, кадрове, інформаційне, освітнє, аналітичне  

Супроводження  

Модель імплементації 

кластер І  
інституційні 
питання та 
повноваження 

 

удосконалення архітектури системи управління  
продовольчою безпекою та організації відносин з 
міжурядовими та неурядовими міжнародними організаціями,  
що залучені до регулювання відносин  
у харчовому ланцюзі 
розробка та лобіювання законодавчого закріплення вимог, 
спрямованих на гарантування продовольчого суверенітету  
нації згідно з методичними рекомендаціями міжнародних 
організацій, нормотворчим інструментарієм транскордонного 
співробітництва та апробованими світовими  
легіслативними практиками 

кластер ІІ 
нормотворчість  

та регуляторна 

політика 

 
забезпечення фінансової, кадрової та інфраструктурної 
підтримки системи управління продовольчою безпекою 

кластер ІІІ 
забезпечення 

фінансової, 

кадрової та 

інфраструктурної 

підтримки 

Кластер IV 
оцінка впливу  
та стратегічне 
планування 

 

сприяння адекватному дослідженню, моніторингу та нагляду  
у продовольчих ланцюгах та формування механізмів 
підзвітності бізнесу і органів управління безпекою  
харчових продуктів перед громадським суспільством 

кластер V 
інформаційно-
комунікаційна 
підтримка 

  

забезпечення доступу стейкхолдерів до глобальних баз даних  
та науково-технічної інформації у сфері продовольства, 
сільського господарства, охорони здоров’я, захисту довкілля 
тощо, а також екстерналізації бізнес-інформації,  
що генерується у продовольчих ланцюгах 

Формування ЄНБДПБ * 

Спеціалізовані програмні продукти та комплекси 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає у теоретично-методичному та прикладному 

обґрунтуванні механізмів формування системи продовольчої безпеки України. 

Отримані результати дозволили сформулювати такі ключові висновки:  

1. Продовольча безпека – об’єктивна необхідність розвитку людства за 

умов світового цивілізаційного поступу та агропродовольчої глобалізації. 

Продовольчу безпеку необхідно розглядати у ракурсі її економічної значимості, 

зважаючи на те, що вона локалізує можливості та стратегічні імперативи 

суспільного добробуту. Під системою продовольчої безпеки слід розуміти 

сукупність організаційно-економічних, соціальних, правових, інформаційних, 

науково-інноваційних, екологічно орієнтованих та інших заходів, спрямованих 

на захищеність життєво важливих інтересів людини, громади, регіону і держави 

за рахунок уможливлення фізичної, економічної та соціальної доступності, 

безпечності та якості харчових продуктів, стабільності продовольчого 

забезпечення населення і продовольчого суверенітету. Соціальне партнерство 

та громадянську солідарність у питаннях управління розвитком сільського 

господарства та харчових систем, захисту довкілля та сталого використання 

природних ресурсів, а також транспарентність політики продовольчої безпеки 

слід вмонтувати в систему принципів її забезпечення.  

2. Аналітичну оцінку рівня продовольчої безпеки країни доцільно 

здійснювати у п’ять етапів, а саме: 1) кількісне вимірювання показників 

продовольчої безпеки; 2) виявлення трендів забезпечення продовольчої 

безпеки; 3) моніторинг й оцінка спроможності регіонів до продовольчого 

самозабезпечення; 4) ідентифікація чинників впливу на продовольчу безпеку; 

5) оцінювання ризиків та загроз продовольчій безпеці. Запропонований 

методичний підхід дозволить змоделювати стан продовольчої безпеки країни у 

поточний момент часу, визначити можливі тренди за умов сталості зовнішніх 

умов, виявити потенційні загрози та перспективи зміцнення продовольчої 

безпеки, а також визначити потенціал її забезпечення за рахунок максимально 

повного використання наявних ресурсів. 

3. Індикатором ефективної імплементації загальнодержавної стратегії 

формування продовольчої безпеки є рівень самозабезпечення продовольством. 

Обґрунтовано, що її формування детермінується аналізом продовольчої безпеки 

її адміністративно-територіальних одиниць, результати якого є платформою для 

ідентифікації регіонів, в яких має місце надлишок власного продовольства, та 

регіонів, що потребують закупівлі харчових продуктів ззовні. Це є основою 

збалансування попиту й пропозиції продовольства за регіонами. Встановлено, 

що за умови упровадження досвіду максимально продуктивних регіонів 

України, уможливлюється нарощування обсягів та вартості валової продукції 

сільського господарства на 70–80 % за рахунок підвищення ефективності 

використання земельних ресурсів та у 2–4 рази – за рахунок зростання 

ефективності використання трудових і капітальних ресурсів. Упродовж 2014–

2018 рр. за більшістю стратегічно важливих для забезпечення продовольчої 
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безпеки України видів сільськогосподарської продукції обсяги виробництва 

мали тенденцію до зменшення, а харчових продуктів – до збільшення. За всіма 

видами сільськогосподарської та продовольчої продукції має місце 

перевищення коефіцієнта співвідношення обсягів виробництва відносно обсягів 

споживання, що свідчить про зниження економічної доступності 

продовольства. Виявлено спадаючу динаміку рівня самозабезпечення України 

за всіма, крім плодів та ягід, видами харчових продуктів. Проблема 

недостатньої платоспроможності попиту зумовлена не характером динаміки цін 

на харчових продуктів, а їх високим рівнем. 

4. Результати кластерного аналізу та ранжирування адміністративних 

областей України за рівнем інтегрального коефіцієнта самозабезпечення 

вказують на те, що для регіонів характерна неоднорідність за показниками 

стану та динаміки самозабезпечення продовольством. Найбільш проблемною є 

Луганська область та області, що увійшли до першого кластера (Волинська, 

Дніпропетровська, Закарпатська, Львівська, Полтавська, Рівненська, 

Тернопільська, Чернігівська). Практично за всіма видами харчових продуктів та 

сільськогосподарської сировини найефективнішими є області п’ятого кластера 

(Житомирська, Хмельницька) та Київська область. Для регіонів другого 

(Вінницька, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська) та четвертого 

(Донецька, Івано-Франківська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська, 

Чернівецька) кластерів характерні, з одного боку, відносно високі значення 

коефіцієнтів самозабезпечення продовольством, але, з іншого – відносно високі 

темпи їх середньорічного скорочення. 

5. Розрахунок ризику втрати продовольчої безпеки слід здійснювати із 

використанням розробленого методичного інструментарію, який ґрунтується на  

систематизації індикаторів продовольчої безпеки з позиції ризик-менеджменту; 

ідентифікації усіх потенційних загроз, які здатні спричинити несприятливі 

зміни індикаторів; оцінці ймовірності негативних змін індикаторів через кожну 

із виявлених загроз. Встановлено підвищений ризик негативних коливань 

економічної доступності вітчизняного продовольства на тлі активізації 

внутрішніх і зовнішніх загроз забезпечення продовольчої безпеки України. 

Інтегральний коефіцієнт ризику у цілому по сільському господарству становить 

14,03 (коефіцієнт ризику у розрізі продукції рослинництва становить 15,37, 

тваринництва – 7,04).  

6. Стратегічне передбачення рівня продовольчої безпеки країни та 

оцінювання ймовірності реалізації несприятливих сценаріїв її спроможності до 

самозабезпечення продовольством необхідно здійснювати за розробленим 

методичним підходом, який базується на поетапному використанні методів 

кластерного аналізу, регресійного аналізу та імітаційного моделювання. 

Прогнозування індикаторів продовольчої безпеки здійснено у розрізі 

індикаторів ресурсного потенціалу, індикаторів виготовлення та розподілу 

продовольства та індикаторів споживання продовольства. Більшість індикаторів 

продовольчої безпеки, що описують процес споживання харчових продуктів, 

характеризується несприятливими трендами, що суттєво відрізняється від 

прогнозів індикаторів ресурсного забезпечення та виробництва харчових 
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продуктів. На підставі зазначеного можна констатувати, що джерела можливого 

погіршення продовольчої безпеки криються у межах розподілу виготовленого 

продовольства.  

7. Очікуваними трендами формування продовольчої безпеки України слід 

вважати такі: 1) стрімке скорочення поголів’я ВРХ на 10–13 % протягом 

наступних 3 років; 2) зростання відношення виробництва зерна до споживання 

на 14 %; 3) збільшення рівня самозабезпечення плодами та ягодами на 4–6 % за 

високого рівня ризику зниження їх урожайності; 4) зростання рівня 

самозабезпечення овочами та баштанними на 3–4 %. Конфігурація вказаних 

індикаторів призведе до наступного: а) зниження споживання білків, жирів, 

вуглеводів та енергетичної цінності раціону відносно фізіологічної потреби 

людей; б) ризику негативних відхилень відношення індексу заробітної плати до 

індексу споживчих цін; в) високого ризику зниження рівня економічної 

доступності продовольства. 

8. Національна стратегія продовольчої безпеки повинна враховувати таке: 

існуючий рівень продовольчої безпеки в державі; сучасний стан сільського 

господарства як лейтмотиву розвитку економічної сфери та харчової 

промисловості; особливості державної політики; існуючі та потенційні 

екзогенні й ендогенні фактори і загрози забезпечення продовольчої безпеки. 

Доведено, що в основі національної стратегії має бути механізм формування 

системи продовольчої безпеки (елементи якого конфігурують три ключові 

блоки – таргетинговий, методологічний, інструментальний), який базується на 

упровадженні відповідних заходів, рішень і дій щодо забезпечення ресурсами, 

інструментами, технологіями планування, організації, мотивації та контролю 

ефективної взаємодії інститутів влади і суспільства у процесі розвитку 

продовольчої сфери.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Гринишин В. Є. Формування системи продовольчої безпеки України. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
– Поліський національний університет Міністерства освіти і науки України, 
Житомир, 2021. 

Досліджено теоретико-методичні положення і розроблено практичні 
рекомендації щодо формування системи продовольчої безпеки України. 
Розроблено методичний підхід до комплексного оцінювання рівня 
продовольчої безпеки країни. Узагальнено тенденції формування системи 
продовольчої безпеки України, проаналізовано сучасний рівень та 
спроможність регіонів до самозабезпечення продовольством. Розраховано 
ризик втрати продовольчої безпеки України, систематизовано тренди її 
здатності до самозабезпечення продовольством. Здійснено прогнозування рівня 
продовольчої безпеки та оцінено ймовірність реалізації несприятливих 
сценаріїв продовольчого самозабезпечення. Обґрунтовано механізми 
формування й функціонування системи продовольчої безпеки України. 

Ключові слова: продовольча безпека, система продовольчої безпеки, 
продовольство, самозабезпечення, механізми, стратегія продовольчої безпеки.  

 

АННОТАЦИЯ 
 

Гринишин В. Е. Формирование системы продовольственной 
безопасности Украины. – Квалификационный научный труд на правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным 
хозяйством. – Полесский национальный университет Министерства 
образования и науки Украины, Житомир, 2021. 

Исследованы теоретико-методические положения и разработаны 
практические рекомендации по формированию системы продовольственной 
безопасности Украины. Разработан методический подход к комплексной оценке 
уровня продовольственной безопасности страны. Обобщены тенденции 
формирования системы продовольственной безопасности Украины, 
проанализированы современный уровень и способность регионов к 
самообеспечению продовольствием. Рассчитан риск потери продовольственной 
безопасности Украины, систематизированы тренды ее способности к 
самообеспечению продовольствием. Осуществлено прогнозирование уровня 
продовольственной безопасности и оценены вероятность реализации 
неблагоприятных сценариев продовольственного самообеспечения. Обоснованы 
механизмы формирования и функционирования системы продовольственной 
безопасности Украины. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, система 
продовольственной безопасности, продовольствие, самообеспечение, 
механизмы, стратегия продовольственной безопасности. 
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SUMMARY 
 

Hrynyshyn V. Ye. Formation of food security system in Ukraine. – 
Qualification thesis manuscript copyright. 

Thesis for a PhD Degree in Economics, speciality 08.00.03 – Economics and 
Management of National Economy. – Polissia National University of the Ministry of 
Education and Science of Ukraine, Zhytomyr, 2021. 

The thesis deals with the improvement of existing theoretical and 
methodological approaches, practical guidelines and recommendations on the 
formation of Ukraine’s food security system, as well as provides new ones. It is 
proposed to interpret food security as a set of organizational, economic, social, legal, 
informational, scientific and innovative, environmentally oriented and other measures 
aimed at protecting the vital interests of man, community, region and state by 
enabling physical, economic and social accessibility of food, its safety and quality, 
food security and food sovereignty. Systematization of scientific approaches to the 
interpretation of the principles of food security formation made it possible to extend 
their list and include such as a) social partnership and civic solidarity in issues related 
to the management of agriculture and food systems, protection of the environment and 
sustainable use of natural resources; b) transparency of food security policy. 

Theoretical and methodological foundations of scientific research have been 
evaluated. As a result, a number of main goals have been substantiated, particularly: 
to determine how fully domestic food needs are met by domestic production; to find 
interregional relationships between the level of food security and the volume of 
agricultural production; to identify threats to food security; to analyze Ukraine’s 
import dependence and determine factors in the world market that affect the level of 
national food security; to analyze food accessibility for the population; to assess the 
resource potential of agricultural production and to quantitatively measure the degree 
of its implementation by domestic producers. 

A methodological approach to a comprehensive assessment of the level of 
country’s food security has been developed; the process involves five stages: 
quantitative measurement of food security indicators; identification of trends in 
ensuring food security; monitoring and assessment of the regional capacity for food 
self-sufficiency; identification of factors that influence food security; assessment of 
risks and threats to food security formation. Systematization of the results of the 
analysis according to the proposed method will make it possible to form a holistic 
view of the country’s food security at the moment, determine possible trends 
provided that external conditions remain stable, identify potential threats to food 
security and prospects for it, and determine the potential of its formation under the 
maximum use of available resources and strengthening the competitive position of 
domestic producers in European and world agri-food markets. 

Monitoring and analytical assessment of the food security level in Ukraine has 
been carried out at the national level and at the level of administrative regions in 
terms of four groups of indicators, namely resource potential, food production and 
distribution, food consumption. The indicators include the degree of implementation 
of resource potential, while the production of food products is based on agricultural 
products. 
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According to the results of the cluster analysis, it has been found that the 
regions of Ukraine are characterized by heterogeneity in terms of indicators of the 
state and dynamics of food self-sufficiency. In order to summarize the results of the 
analysis, the regions have been ranked according to the integrated coefficient of self-
sufficiency. Three types of such coefficients have been singled out, namely: 
coefficients of self-sufficiency for meat and milk separately, for all main types of 
food, as well as the integrated coefficient of dynamics of food self-sufficiency. 

The risks of loss of Ukraine’s food security have been identified in terms of 
areas of formation and implementation of resource potential, areas of production, 
distribution and consumption of food. As a result of elaboration of the analytical part 
of the research, the following key viewpoints on the formation of the food security 
system in Ukraine have been substantiated: 1) the available strong agri-food potential 
and opportunities to maximize consumer demand with own food products; 2) the 
proper organizational, economic and institutional platform for consistency in the 
system of “production – consumption” of food products has not been formed; 3) there 
are no clear imperatives of national policy on the formation of long-term food 
independence. It has been proved that the most favorable trends as to an increase in the 
level of food self-sufficiency are associated with the forecasted changes of indicators of 
resource provision of agricultural production, namely with an extension of agricultural 
and arable land, which is considered unjustified from the standpoint of sustainable 
development of Ukraine. As for food production, it should be noted that, provided the 
existing trends in animal husbandry are maintained, the integrated coefficient of food 
self-sufficiency will decrease. 

It has been substantiated that for effective management of food security, further 
forecast of its level and assessment of probability of realization of unfavorable 
scenarios of ability to ensure food self-sufficiency, it is necessary to use tools of 
cluster analysis, regression analysis and simulation modeling step-by-step. The 
modeling of the integrated coefficient of food self-sufficiency has been carried out in 
the context of factor indicators of resource provision and food production with the 
formation of two multifactor correlation equations. 

The developed mechanism of formation of food security system is based on the 
implementation of appropriate measures, decisions and actions aimed at providing 
resources, tools, technologies of planning, organization, motivation and control of 
effective interaction of government and society in the development of food sector. The 
elements of the mechanism configure three key blocks for the formation of the 
Common National Database on Food Security, namely – targeting, methodological, 
and instrumental. The implementation model involves the coordinated work of five 
interconnected clusters. It has been substantiated that the national food security 
strategy should take into account the existing level of food security in the country; the 
current state of agriculture as a leitmotif of economic development and food industry; 
features of state policy; existing and potential exogenous and endogenous factors and 
threats to food security. 

Key words: food security, food security system, food, self-sufficiency, 
mechanisms, food security strategy.  
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